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GTA 26 χωρίς μπαταρία και φορτιστή

Πολύπλευρο επαναφορτιζόμενο ξυλοκοπτικό. Για κλάδεμα δέντρων
και θάμνων, τεμαχισμό υλικών κοπής και ξυλοκατασκευές. Με
αλυσίδα 1/4-PM3 για υψηλή απόδοση και δυνατή κοπή.
Αντιολισθητική λαβή χειρισμού για τέλεια εργονομία. Αλλαγή αλυσίδας
χωρίς εργαλεία, εύκαμπτο προστατευτικό κάλυμμα για ασφαλή
εργασία, ένδειξη κατάστασης φόρτισης. Το GTA 26 διατίθεται σε άλλη
έκδοση σε σετ με μπαταρία και φορτιστή.

Μοντέλο Τιμή

GTA 26 χωρίς μπαταρία και
φορτιστή 
GA010116908

99,00 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)
Χρεώσεις αποστολής &
Αντικαταβολής

   





Τεχνικές λεπτομέρειες

Χαρακτηριστικά

Φυτώρια Αντεμισάρη
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 209
173 43 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
GR
Tel: 210-9761024

μήκος λάμας cm 10

Ονομαστική Τάση V 11

Βάρος kg 1,2

Δονήσεις Δεξία m/s² 2,9

Δονήσεις δεξιά m/s² 2,8

Στάθμη ηχητικής πίεσης dB(A) 77

Βήμα αλυσίδας 1/4" P

Απόδοση σε κοπές 40

 Χωρίς μπαταρία και φορτιστή
 Τιμή K σύμφωνα με το RL 2006/42 / EG = 2 m / s²
 Τιμή K σύμφωνα με το RL 2006/42 / EG = 2,0 dB (A)
 Ξύλο: Έλατο 10x10cm, με AS2
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Βασικός εξοπλισμός
Αποτελεσματική αλυσίδα κοπής
Η ανθεκτική αλυσίδα κοπής STIHL Picco Micro 3 του τεμαχιστή και η υψηλή ταχύτητα αλυσίδας 8 m / s εγγυώνται ταχεία πρόοδο της
εργασίας και καθαρές κοπές.

Ένδειξη επιπέδου φόρτισης LED

https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/shipping/
https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/
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 Δέσμευση προϊόντων

 Κάντε την αγορά σας διαδικτυακά, και ελάτε από το κατάστημα μας για την παραλαβή

 Κάντε την αγορά σας διαδικτυακά, και θα σας αποστείλουμε την παραγγελία σας

 Προσωπική παράδοση

Χάρη στην εύκολη ανάγνωσή της κατάστασης φόρτισης, ο χρήστης ενημερώνεται πάντοτε με το πάτημα ενός κουμπιού για την υπόλοιπη
χωρητικότητα της μπαταρίας.

Μπαταρία ιόντων λιθίου
Η ελαφριά και ισχυρή μπαταρία 10,8 V AS 2 εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας και μέγιστη απόδοση.

Αλλαγή αλυσίδας χωρίς εργαλεία
Χάρη στο κάλυμμα της λάμας με το παξιμάδι του πτερυγίου, η αλλαγή της αλυσίδας είναι πολύ απλή. Το εργαλείο δεν απαιτείται
χειροκίνητη τάνυση της αλυσίδας.

Ευέλικτο προστατευτικό κάλυμμα
Για λόγους ασφαλείας, η αλυσίδα καλύπτεται με ασύμμετρο προστατευτικό κάλυμμα, το οποίο μπορεί να περιστρέφεται κατά 90°. Η λάμα
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλο της το μήκος

Πρακτική τσάντα μεταφοράς
Για εύκολη μεταφορά και ασφαλή αποθήκευση περιλαμβάνεται μια τσάντα μεταφοράς με τοίχο. Η μπαταρία καθώς και ο φορτιστής
περιλαμβάνονται μόνο στη συσκευή.

Αυτά τα προϊόντα μπορούν να δεσμευτούν διαδικτυακά χωρίς υποχρέωση προπληρωμής, και να παραληφθούν απο το κατάστημα μας.
Εδώ μπορούμε θα σας προσφέρουμε προσωπικές συμβουλές και επαγγελματική τεχνική υποστήριξη. Καθώς η ασφάλεια σας είναι πολύ
σημαντική για εμάς, σας παρέχουμε εκτεταμένες οδηγίες αναφορικά με τον σωστό χειρισμό.

Αυτά τα προϊόντα μπορούν να αγοραστούν διαδικτυακά, και να παραληφθούν απο το κατάστημα μας. Εδώ μπορούμε να σας
προσφέρουμε προσωπικές συμβουλές και επαγγελματική τεχνική υποστήριξη. Καθώς η ασφάλεια σας είναι πολύ σημαντική για εμάς,
σας παρέχουμε εκτεταμένες οδηγίες αναφορικά με τον σωστό χειρισμό.

Αυτά τα προϊόντα μπορούν να αγοραστούν διαδικτυακά, και να σας αποσταλλούν στην διεύθυνση που επιθυμείτε. Τα κόστη αποστολής
δεν περιλαμβάνονται στις τιμές των προϊόντων.

Αυτά τα προϊόντα μπορούν να αγοραστούν διαδικτυακά, και να σας παραδοθούν προσωπικά στην διεύθυνση παράδοσης που έχετε
υποδείξει. Καθώς η ασφάλεια σας είναι πολύ σημαντική για εμάς, σας παρέχουμε με αυτό τον τρόπο, χρήσιμες και εκτενείς προσωπικές
οδηγίες για έναν ασφαλή χειρισμό. Το κόστη μεταφοράς δεν περιλαμβάνονται στις τιμές των προϊόντων. πατήστε εδώ για να μάθετε
περισσότερα σχετικά με την δυνατότητα προσωπικής παράδοσης της παραγγελίας σας

https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/p/personaldelivery/

